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جمعيـة املـودة للتنمية الأ�سرية

www.almawaddah.org.sa
الطبعة الأوىل  2018/ 1439

مينع ن�صخ اأو ا�صتعمال جزء من هذا الكتاب باأية و�صيلة ت�صويرية اأو اإلكرتونية اأو ميكانيكية مبا فيها
الت�صجيل الفوتوغرايف والت�صجيل على اأ�صرطة اأو اأقرا�ص مقروءة اأو باأية و�صيلة ن�صراأخرى

مبا فيها حفط املعلومات وا�صرتجاعها من دون اإذن خطي من اجلمعية.
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

فريق العمل

د. إبراهيم جاللين

نادية شكري التوي

نورا سمير العروي

خديجة صالح العفيف
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

مقدمة

تم بفضل اهلل تعاىل تم االنتهاء من دراسة العائد االجتامعي عىل االستثامر )SROI( خلدمات مجعية املودة للتنمية األرسية 
بمنطقة مكة املكرمة، حيث شملت الدراسة أربعة برامج وهي:

1 - برنامج الرعاية الوالدية لألسر المفصلة.
2 - برنامج اإلرشاد واإلصالح األسري.

3 - برنامج التدريب والتطوير.
4 -برنامج البحوث والتطوير األسري.

تعترب هذه الدراسة من خطوات تنفيذ اسرتاتيجية املودة نحو املستفيدين، حيث تتطلع اجلمعية إىل خلق جيل من األرس 
الناشئة الواعية متتلك ثقافة أرسية جيدة، ومهارات حياتية تعزز مشاركتهم يف املجتمع. وتسعى اجلمعية كذلك إىل التأثري 

يف األرس غري املستقرة بإجياد أرسة واعية ومتامسكة وقادرة عىل مواجهة التحديات.
كام هتدف اجلمعية إىل حتقيق األثر يف األرس املنفصلة من خالل إحداث بيئة أرسية صحية وآمنة لألبناء بعد االنفصال.

هتدف  كام  املودة.  لرسالة  وسفرية  األرسة  استقرار  يف  مؤثرة  أرس  تكون  أن  فيها  املطلوب  األثر  فإن  املستقرة  األرس  أما 
اجلمعية إىل إحداث األثر يف اجلهات املعنية واملختصني إىل أن تكون املرجع األول لقضايا األرسة، واإلسهام يف طرح 

أفضل احللول االسرتاتيجية يف حتقيق برنامج التحول الوطني املتعلقة باألرسة، وتأهيل أفضل الكفاءات من املختصني.
وتوصلت الدراسة من خالل قياس العائد االجتامعي عىل االستثامر يف مجعية املودة إىل أنَّه يعود )1.78( ريال سعودي 
لكل )1( ريال يتم رصفه يف خدمات املودة كنتيجة عامة، أما تفاصيل الربامج فقد كان العائد عىل االستثامر يف الرعاية 
الوالدية لألرس املفصلة )1.62( رياالً، ويف برنامج اإلرشاد واإلصالح األرسي )1.63( رياالً، ويف برنامج التدريب 

والتطوير )1.95( رياالً، ويف برنامج البحوث والتطوير األرسي )1.94( رياالً.
ويف ختام هذه الكلمة نقدم الشكر لفريق العمل الداخيل وفريق املتطوعني الذين أسهموا يف إجراء الدراسة بشكل علمي 

ومهني حتى انتهائها.
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

ملخص
قياس األثر االجتماعي للخدمات

ودراسة العائد االجتماعي لالستثمار
لخدمات جمعية المودة للتنمية األسرية للعام 2017م

تكلفةالربنامج
الربنامج

نسبةعدد املستفيدين 
األثر

االجتامعي
قيمة العائد من االستثامر عدد 

العينة
العدد 
الكيل

الرعاية الوالدية
62.7%1501583 889.501)تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة لألرس املنفصلة(

يعود )1.62( ريال مقابل
كل ريال يتم رصفه يف الربنامج

64%2867 2.092.203538اإلرشاد واإلصالح األرسي 
يعود )1.64( ريال مقابل كل

ريال يتم رصفه يف الربنامج

95%3762556 1.909.065 التدريب والتطوير األرسي
يعود )1.95( ريال مقابل

كل ريال يتم رصفه يف الربنامج

94%473.4703396البحوث والدراسات األرسية
يعود )1.94( ريال مقابل

كل ريال يتم رصفه يف الربنامج

79%5.364.23910977102النتيجة جلميع برامج املودة
يعود )1.79( ريال مقابل

كل ريال يتم رصفه عىل برامج اجلمعية
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

نسبة األثر االجتماعي لخدمات المودة

البحوث والدراسات األرسية
التدريب والتطوير األرسي
اإلرشاد واإلصالح األرسي 
الرعاية الوالدية 

94

64

62.7

95

%

%

%

%
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

منهج
ومجتمع الدراسة

منهج املسح االجتامعي
هو طريقة جلمع بيانات من أعداد كبرية من املبحوثني عن طريق االتصال بمفردات جمتمع 

البحث سواء كان االتصال مبارًشا وجًها لوجه أو عرب اهلاتف أو بريدًيا، من خالل استامرات 
حتتوي عىل أسئلة مقننة...

جمتمع الدراسة
يتمثل جمتمع الدراسة يف املستفيدين من خدمات اجلمعية يف برامج )التدريب، اإلرشاد 

واإلصالح األرسي، الرعاية الوالدية، والبحوث( خالل العام 2017م.

عينة الدراسة

كيفية االختيار
تم اختيار عينة الدراسة اختياًرا عشوائًيا

)العينة العشوائية البسيطة( من مستفيدي العام 2017م.

1097 فرًداالعدد

االتصال اهلاتفيطريقة التواصل
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

فرضيات الدراسة

35 %

1. هناك تغير إيجابي 

لدى املستفيدين من خدمة الرعاية الوالدية 
لألرس املنفصلة بنسبة %35

2. هناك تغير إيجابي 

لدى املستفيدين من خدمة اإلرشاد 
% 50واإلصالح األرسي بنسبة %50

3. هناك تغير إيجابي 

لدى املستفيدين من خدمة التدريب 
األرسي بنسبة %70 70 %

4 هناك تغير إيجابي 

لدى املستفيدين من خدمة البحوث 
والدراسات األرسية بنسبة %65 65 %
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

قياس األثر
دراسة العائد االجتماعي لالستثمار 

قياس األثر االجتامعي لالستثامر هو العملية التي يتّم هبا التعّرف عىل درجة فاعلية اخلدمات، بمعنى هل حّققت اخلدمة 
أهدافها أم ال؟ أو إىل أي مدى تم حتقق األهداف؟ وبعبارة أخرى هو التعّرف عىل مدى التأثري الذي أحدثته اخلدمات 
مة للمستفيدين، وذلك من خالل عملية قياس عملية وموضوعية ملجموعة املعارف واملهارات والقدرات والعادات  املمَُْقدَّ

واالجتاهات اجلديدة، وتـأثري ذلك عىل العمل.

مكونات اإلطار العام للقياس:

حتديد املوارد التي نحتاجها لتنفيذ األنشطة: املوارد البرشية، األموال، املرافق، التسهيالت، املستلزمات، اإلمدادات.

وهي النتيجة الفورية املرتتبة عىل تنفيذ األنشطة مثل: عدد األشخاص الذين تم تدريبهم، عدد األطفال الذين تم 
عالجهم سلوكًيا، عدد حاالت اإلرشاد األرسي.

رسد اخلدمات التي يتم القيام هبا لتحقيق اهلدف مثل: التعليم والتدريب األرسي، الرعاية الوالدية، اإلرشاد 
واإلصالح األرسي، دعم الباحثني.

حتديد النتائج التي نرجو حتقيقها يف ضوء اهلدف من املرشوع وتتضمن تغيريات يف السلوك أو مهارات كنتيجة 
ملخرجات أنشطة املرشوع.

ما هي التغيريات التي حدثت يف املستفيدين خالل فرتة حمددة من الزمن بعد تقديم اخلدمة، وترجع إىل النتائج 
النهائية التي حققها مرشوع ما.

 Input  مدخالت

Output مخرجات

Activities أنشطة

Outcome نتائج

Impact األثر
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

:)SROI( خطوات العائد االجتماعي على االستثمار وفًقا لمنهجية
العائد االجتامعي عىل االستثامر)SROI( هي وسيلة لقياس القيمة املالية املضافة تقوم عىل مبادئ معينة )مثال: القيمة البيئية 
واالجتامعية التي ال تعكسها احلسابات املالية التقليدية احلالية( واملتعلقة باملوارد املستثَمرة. ويمكن أن يستخدمها أي كيان 
لتقييم التأثري الواقع عىل أصحاب املصلحة وحتديد طرق حتسني األداء وتعزيز أداء االستثامرات. ومتر عملية حساب العائد 

االجتامعي عىل االستثامر بـ)12( خطوة، هي:

التقييم املايل لنتائج املرشوعاخلطوة )7(حتديد نطاق الدراسةاخلطوة )1(

ما القيمة املالية للنتائج؟-ما هو املرشوع؟ وما أهدافه؟-

كيف يمكننا قياس التغري االجتامعي؟-َمنمْ يشرتك يف وضع إطار الدراسة؟-

املسامهةاخلطوة )8(حتديد أصحاب املصلحة اخلطوة )2(

َمنمْ هم فئات أصحاب املصلحة؟-
هل هناك جهات خارجية كان هلم مسامهة أيًضا يف -

التغيري؟ ما الفئات املهمة يف التحليل؟-

اإلزاحةاخلطوة )9(مدخالت املرشوعاخلطوة )3(

ما متطلبات تنفيذ املرشوع من تكاليف ومسامهات؟-
هل سبب املرشوع نتائج سلبية؟ -

هل ألغى ظواهر سلبية؟-

التحميل الزائداخلطوة )10(خمرجات املرشوعاخلطوة )4(

ما الذي خرج به املرشوع من إنجازات؟-
ما النتائج التي كانت ستحدث بدون املرشوع؟-

ما القيمة املالية هلذه اإلنجازات؟-
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

يتم حساب
قيمة العائد االجتماعي على االستثمار

كما يلي:  

كيفية تعميم مؤشر التغيير

على إجمالي المستفيدين خالل العام 2017:

ملعرفة قيمة االستثامر للتغري اإلجيايب أو السلبي من خالل النسبة تم ما ييل: 
القيمة املالية لالستثامر يف العام 2017 × النسبة املئوية )حسب نتائج القياس(  ÷ 100

القيمة املالية احلالية للمنافع - القيمة املالية لالستثامر يف عام 2017م

القيمة املالية لالستثامر يف عام 2017م
100=)          (

الرتاجعاخلطوة )11(وصف نتائج املرشوعاخلطوة )5(

ه املرشوع يف املعنيني املحيطني به؟- هل ستضمحل نتائج املرشوع تدرجيًيا مع الزمن؟ وكيف -ما أهم ما غريَّ
سيتم ذلك؟

حساب املقياساخلطوة )12(قياس نتائج املرشوعاخلطوة )6(

ما هي نسبة قيمة املخرجات إىل قيمة املدخالت؟-كيف يمكن قياس هذا التغيري باألرقام؟-
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

قائمة المصطلحات

املعنىاملصطلح

عبارة عن جمموعة التغيريات اإلجيابية أو السلبية التي تطرأ يف املجتمع بعد تلقي اخلدمةاألثر االجتامعي

قياس التغريات )املخرجات( التي تطرأ بشكل مقصود أو غري مقصود عىل املستفيدين بسبب اخلدمات واملنتجات قياس األثر االجتامعي
املقدمة من املنظمة والتي ال حيددها املستفيد بقيمة اقتصادية جمملة 

مدى األثر الذي ترتكه أنشطتنا عىل أفراد املجتمعالقيمة االجتامعية

العائد االجتامعي عىل 
SROI االستثامر

منهجية عمل لقياس وتفسري مفهوم واسع القيمة، يأخذ العوامل االجتامعية واالقتصادية يف احلسبان، وهو 
منهجية رائدة معرتف هبا يف قياس األثر، وأحد الطرق املعتمدة لتقييم اآلثار االجتامعية

SROI
العائد االجتامعي عىل االستثامر 

Social return on investment

حتليل العائد االجتامعي 
عىل االستثامر

ا وقياًسا دقيًقا وإعداد تقارير خاصة بالقيم االجتامعية والبيئية واالقتصادية التي  هو عملية تتضمن فهاًم تامًّ
فرضتها املنظمة

األنشطة، اإلطار الزمني، احلدود، نوع حتليل العائد االجتامعي عىل االستثامرالنطاق

أفراد أو منظامت أو كيانات ختترب التغيري، سواء أكان تغيرًيا إجيابًيا أم سلبًيا كنتيجة للنشاط قيد التحليلأصحاب املصلحة

ي تالًيا إىل نتائج معينة خارطة التأثري جدول يعرض كيف حيدث نشاط ما فرًقا: وكيف يستخدم موارده لتقديم أنشطة تؤدِّ
ملختلف أصحاب املصلحة 

املسامهات املقدمة من كل صاحب مصلحة والتي تعترب رضورية للنشاط الذي حيدثاملدخالت
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

طريقة لوصف النشاط فيام يتعلق بمدخالت كل صاحب مصلحة باستخدام مصطلحات كميةاملخرجات

هي التغيريات الناجتة عن نشاط. إن األنواع الرئيسة للتغيري من منظور أصحاب املصلحة هي تغيريات غري النتائج
مقصودة )غري متوقعة( ومقصودة )متوقعة( إجيابية وسلبية

الربامج واخلدمات

1- الرعاية الوالدية لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة لألرس املنفصلة.
 2- اإلرشاد واإلصالح األرسي.

 3- التدريب والتطوير األرسي.
 4- البحوث األرسية.



- 16 - 

قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية



دراسة العائد االجتماعي على االستثمار
لبرنامج الرعاية الوالدية لألسر المنفصلة

بيئة  املنفصلة  لألرس  والزيارة  الرؤية  أحكام  لتنفيذ  الوالدية  الرعاية  برنامج  يتضمن 
مكانية تناسب األرس واألبناء، حيث قامت اجلمعية بتأسيس غرف مهيأة لرؤية األبناء 
واستقباهلم، وتصميم وسائل عالج خمتلفة لألطفال منها: )جلسات العالج باللعب، 
بالرسومات،  والعالج  املعريف،  والعالج  السلوكي،  والعالج  باملقابلة،  واإلرشاد 
والعالج بالقصص، وبتحليل أنامط الشخصية(، باإلضافة إىل عيادة العالج السلوكي، 
كام تقوم اجلمعية بالتنسيق والتكامل مع األجهزة احلكومية ذات العالقة بتنفيذ أحكام 
حمكمة  قبل  من  احلاالت  لتحويل  دائم  تنسيق  اجلمعية  لدى  حيث  والزيارة،  الرؤية 
التنفيذ وحمكمة األحوال الشخصية واملحكمة العامة، وكذلك منهجية لإلصالح بني 
األرس املنفصلة ليتم حتويل الزيارات بعد عدد من اجللسات العالجية إىل املنازل بدالً 
من مقر اجلمعية، هذا باإلضافة إىل أنه يرشف عىل املرشوع عدد من اخلرباء املختصني 

يف اإلرشاد النفيس والرتبوي.

1
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

النطاق وإشراك أصحاب المصلحة:

سيتم إجراء الدراسة لتقدير القيمة االجتامعية لالستثامر يف أنشطة برنامج الرعاية الوالدية لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة 
لألرس املنفصلة خالل العام 2017م )12( شهًرا، حيث تم خدمة )1583( أرسة، واخلدمات هي: )استالم وتسليم – 
متكني الرؤية – تسليم حضانة(. حيث تقوم مجعية املودة بتقديم اخلدمة بالرشاكة مع الداعمني ومنهم مؤسسة سليامن بن 

عبدالعزيز الراجحي اخلريية، ومؤسسة البكري اخلريية. 

المستفيدون حسب نوع الخدمة:

خارطة األثر - المدخالت:
-1-

نسبة الدعم المالي المقدم من أصحاب المصلحة

– برنامج الرعاية الوالدية »مستقر«.

مسامهات من جهة 
 خريية داعمة

%54

مسامهات وقف 
 احلياة بجمعية املودة

%46

استالم وتسليم متكني الرؤية87.17% تسليم حضانة 12.63% 0.20%
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

خارطة األثر - المدخالت:
-2-

صيغة األسئلة المقدمة للمستفيدين:

التحية

السالم عليكم ..
معاك »نورا العروي« 

مجعية املودة للتنمية األرسية 

السؤال  عن نوع اخلدمة

اهلل حيفظك ... ما اخلدمة التي 
اخلدمات  من  عليها  حصلت 
التالية: زيارة ورؤية -  استالم 
أو  سلوكي  عالج   - وتسليم 
وتدرج  هتيئة   – للطفل  نفيس 
أخرى  خدمة  أي   - للطفل 

غري ما تم ذكره. 

االستئذان

أللقي  مناسب  الوقت  هل 
خدمات  عن  سؤال  عليك 
لألرس  الوالدية  الرعاية 

املنفصلة باجلمعية؟

األسئلة الفرعية  )برنامج مستقر(

1. صف التغيري الذي حدث لديكم بعد خدمة الزيارة ورؤية االبن/ة من ناحية استقرار التعامل مع الطرف اآلخر.
التغيري الذي حدث لديكم بعد خدمة استالم وتسليم االبن/ة من حيث تقوية الروابط بينك وبني  2. حدثنا عن 

األبناء وكذلك بني األبناء والطرف اآلخر.
3. كيف حال االبن/ة بعد تلقيه العالج السلوكي أو النفيس؟

4. صف التغيري الذي حدث لدى االبن/ة بعد تلقيه خدمة التهيئة والتدرج من ناحية تقبله للطرف اآلخر.
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

خارطة األثر - النتائج واألدلة:

المرحلة األولى: التغيير المقصود وغير المقصود

التغيريات غري املقصودةالتغيريات املقصودة األطراف املعنية
َمِن الذين سنؤثرعليهم؟ َمِن 

الذين يؤثرون بنا؟
ما التغيري الذي حدث؟

املستفيدون

- الرجوع واالستقرار يف بيت الزوجية.
- حتقق االستقرار يف التعامل والتعاون بني 

الطرفني.
- تقوية الروابط مع األبناء رغم االنفصال.

- حاجة كثرٍي من األرس املنفصلة إىل برنامج الرعاية 
الوالدية لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة لألرس املنفصلة.
- هناك شكوى من ضيق املكان والتزاحم الشديد يف 

برنامج الرعاية الوالدية لألرس املنفصلة، وكذلك ُبعد املقر 
احلايل عن كثرٍي من املستفيدين. 

- عدم وجود سجل خاص بتوثيق احلاالت اخلاصة 
مثل )حدوث شجار، وجود إصابات عىل الطفل عند 

االستالم، وغري ذلك(.
- شكوى بعض املستفيدين من عدم الرد عىل اتصاالهتم، 

حيث ذكر بعض املستفيدين أنه يضطر للحضور إىل 
اجلمعية لتسجيل تأجيل زيارة مثاًل.

- بعض الزوار واملرافقني يقومون بتأجيج املشكالت 
بني الطرفني واألطفال، كام أن جلسات التهيئة لألطفال 

قصرية نسبًيا. 
عدم احلاجة للتدخل بني الطرفني املنفصلنيعوائل املستفيدين

ارتفاع نسبة الرضا واالستمرار يف تقديم األفراد )التربعات العامة(
التربعات

ارتفاع نسبة الرضا واالستمرار يف تقديم الداعمون
الدعم للربنامج

حتسن السمعةمزودو اخلدمة

حتقق اهلدف األسايس من الربنامجوقف احلياة بجمعية املودة
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

المرحلة الثانية: مدخالت ومخرجات االستثمار

الوصفاملخرجاتاملدخالتاألطراف املعنية

َمِن الذين سنؤثر عليهم؟
َمِن الذين يؤثرون بنا؟

ما الذي
 قمنا باستثامره؟

ما قيمة
املخرجات بالعملة

)أرقام فقط(

ملخص عن
األنشطة باألرقام

كيف يمكن أن يصف
صاحب املصلحة التغيري؟

483،230املسامهة املالية الداعمون

1583

ارتفاع نسبة الرضا 
واالستمرار يف تقديم 

الدعم للربنامج

وقف احلياة
406،271التكاليف التشغيليةبجمعية املودة 

حتقق اهلدف األسايس
 من الربنامج

جمموع القيمة املالية لالستثامر جلميع املستفيدين يف 
العام 2017

889،501
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

المرحلة الثالثة: مؤشر التغيير حسب العينة

املصدرالنسبةالعددنوع التغيرياملؤرش )التغيري(

2.6%4إجيايبعدد املستفيدين الذين أفادوا بأهنم رجعوا إىل بيت الزوجية ويعيشون حياًة أرسية مستقرة

اتصال 
هاتفي 

عىل 
املستفيد

42.6%64 إجيايبعدد املستفيدين الذين أفادوا بأنه حتقق هلم االستقرار يف التعامل والتعاون بينهام

17.5%26 إجيايبعدد املستفيدين الذين أفادوا بأنه قويت روابطهم مع األبناء رغم االنفصال

62.7%94جمموع األثر اإلجيايب

%50

17.5

2.6

42.6

%

%

%

عدد املستفيدين الذين أفادوا بأنه قويت روابطهم 
مع األبناء رغم االنفصال
عدد املستفيدين الذين أفادوا بأنه حتقق هلم 
االستقرار يف التعامل والتعاون بينهام
عدد املستفيدين الذين أفادوا بأهنم رجعوا إىل بيت 
الزوجية ويعيشون حياًة أرسية مستقرة
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

مؤشر التغير وفرض الدراسة:
وبناًء عىل هذا التغري اإلجيايب الذي بلغت نسبته 62.7% وعطًفا عىل فرض الدراسة وهو: هناك تغري إجيايب لدى املستفيدين 

من خدمة الرعاية الوالدية لألرس املنفصلة بنسبة 35%. فإنه يتضح ما ييل: 
1. صحة فرض الدراسة بتحقق التغري اإلجيايب.

2. حتقق التغري اإلجيايب بنسبة أكرب مما كان يتوقعه الباحثون.

املصدرالنسبةالعددنوع التغيرياملؤرش )التغيري(

اتصال 8%12سلبيعدد املستفيدين الذين أفادوا بأنه مل تقوى روابطهم مع األبناء
هاتفي 

عىل 
املستفيد

29.3%44سلبيعدد املستفيدين الذين أفادوا بأنه مل يتحقق هلم االستقرار يف التعامل بينهام

5627.3جمموع األثر السلبي

مجموع العينة )150( فرًدا

29.3

8

%

%

عدد املستفيدين الذين أفادوا بأنه مل يتحقق هلم 
االستقرار يف التعامل بينهام
عدد املستفيدين الذين أفادوا بأنه مل تقوى
روابطهم مع األبناء
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

تعميم مؤشر التغيير على مجموع

المستفيدين من البرنامج في العام 2017م

املخرجاتالنشاطاملدخالت
النتائج

األثر نوع 
التغيري

النسبةالعدد
قيمة تكلفة 

التغيري بالريال

1. مقر تقديم اخلدمة.
2. مدير الرعاية الوالدية.

3. موظفو اخلطوط 
األمامية.

4. اإلخصائيون النفسيون.
5. الدعم املايل.

6. نامذج وسجالت العمل.
7. مقابالت هاتفية مع 

العينة. 

الرعاية 
الوالدية 
)تنفيذ 

أحكام الرؤية 
والزيارة 
لألرس 

املنفصلة(

1583
أرسة

2.623127%41إجيايب
رجعوا إىل بيت الزوجية 
ويعيشون حياًة مستقرة.

42.6378928%675إجيايب
حتقق هلم االستقرار يف 
التعامل والتعاون بينهام.

17.5155662%277إجيايب
قويت روابطهم مع 

األبناء رغم االنفصال.

871160%126سلبي
مل تقوى روابطهم مع 

األبناء.

29.3260624%464سلبي
مل يتحقق هلم االستقرار 

يف التعامل بينهام.

889،501 100%1583اإلمجايل
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

النسبة العددنوع التغيري
القيمة املالية 

لالستثامر
كيف تم تعميم مؤشر التغيير؟ 
ملعرفة قيمة االستثامر للتغري اإلجيايب أو السلبي من 

خالل النسبة تم ما ييل: 
القيمة املالية لالستثامر يف العام 2017 × النسبة املئوية 

)حسب نتائج القياس( ÷ 100

62.7557،717%993التغيري اإلجيايب 

37331،784%590التغيري السلبي

889،501جمموع القيمة املالية لالستثامر

ملحوظة:

تم مجع التغري اإلجيايب والتغري السلبي هنا من أجل معرفة إمجايل العدد والنسبة، وكذلك توزيع القيمة املالية لالستثامر 
لكل مؤرش من مؤرشات خدمة الرعاية الوالدية.
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

تقييم النتائج:
يتم من خالل حتليل األثر تقييم كيفية ترمجة املدخالت واملخرجات إىل نتائج، حيث يرتكز التحليل عىل مبادئ العائد 

االجتامعي عىل االستثامر.
ولتحديد كمية التغيري قمنا بإجراء استطالع عينة مكونة من )150( مستفيًدا حصلوا عىل اخلدمة من مجعية املودة – برنامج 
الرعاية الوالدية -تنفيذ أحكام الزيارة واالستالم والتسليم، حيث أجريت هذه االستطالعات عن طريق االتصال اهلاتفي 
من خالل طرف ثالث )املتطوعون( لضامن دقة النتائج واحليادية يف الطرح، وذلك يف الفرتة من 2018/08/01م إىل 

2018/10/25م.

حساب األثر: تم تعميم النتائج عىل مستفيدي العام 2017م، البالغ عددهم )1583(، وقد تم استثامر مبلغ وقدره 

)889،501( ريال يف هذا العام. 

تم حساب
قيمة العائد االجتماعي على االستثمار

كما يلي:  

القيمة املالية احلالية للمنافع - القيمة املالية لالستثامر يف عام 2017م

القيمة املالية لالستثامر يف عام 2017م
100=)          (

100)%62.7( 889.501 - 1.447.218
889.501=

تم استثامر مبلغ قدره )889،501( ريال يف برنامج الرعاية الوالدية يف العام 2017م، 

وكان العائد عىل االستثامر مقابل كل )1( ريال تم رصفه، )1.62( ريال  
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

التوصيات:
تم استخالص التوصيات بناًء عىل املناقشة مع املستفيدين أثناء االتصال اهلاتفي، ومن أهم تلك التوصيات نذكر ما ييل:

خلصت هذه الدراسة إىل جمموعة من التوصيات من أمهها:
1. استمرار برنامج الرعاية الوالدية يف تقديم خدماته للمستفيدين.

2. فصل إدارة الرعاية الوالدية يف مبنى مستقل ومكان واسع.
3. العمل توفري البيئة اآلمنة لتجاوز الصدامات التي حتدث من بعض املستفيدين.

4. توثيق اإلصابات التي حتدث لألطفال عند استالم الطفل من الطرف االخر.
5. دعم موظفي الربامج بدورات إضافية حول مهارات التعامل مع أنامط الشخصيات.

6. معاجلة مشكلة عدم الرد عىل بعض اتصاالت املستفيدين.
7. فتح فروع للربنامج نسبًة لبعد املبنى احلايل عن كثري من املستفيدين.

8. حسم ظاهرة الزوار واملرافقني ال سيام الذين يقومون بتأجيج املشكالت بني الطرفني واألطفال.
9. زيادة عدد جلسات التهيئة لألطفال.





دراسة العائد االجتماعي على االستثمار
لبرنامج اإلرشاد واإلصالح األسري

األرسية  اخلالفات  عالج  يف  اإلسهام  األرسي  واإلصالح  اإلرشاد  برنامج  يتضمن 
وآثار ما بعد الطالق عرب مبادرات صممت خصيًصا للعالج األرسي بكافة الوسائل 
اإلرشاد  أو  اإللكرتوين  اإلرشاد  أو  املتخصص  اهلاتفي  اإلرشاد  عرب  سواًء  املمكنة 
باملقابلة أو عيادة عالج الصدمات النفسية األرسية، وعرب مكاتب اجلمعية يف حمكمة 
األحوال الشخصية وحمكمة التنفيذ، كام تسهم اجلمعية بتقديم اخلدمات العالجية بعد 
تقر( لزيارة املحضونني لألرس املنفصلة وتم تصميم  انفصال األرسة عرب برنامج )ُمسمْ
منهجية عالجية لإلصالح بني األرس املنفصلة لتخفيف التصادم االجتامعي املؤثر عىل 

سلوك األبناء يف املستقبل.

2
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

النطاق وإشراك أصحاب المصلحة:

العام  خالل  األرسي  واإلصالح  اإلرشاد  برنامج  أنشطة  يف  لالستثامر  االجتامعية  القيمة  لتقدير  الدراسة  إجراء  سيتم 
واإلصالح  أرسة،   1271 باملقابلة  )اإلرشاد  هي:  واخلدمات  أرسة،   )2867( خدمة  تم  حيث  شهًرا،   )12( 2017م 
والتحكيم األرسي 1596 أرسة(. حيث تقوم مجعية املودة بتقديم اخلدمة بالرشاكة مع الداعمني ومنهم مؤسسة سليامن 

بن عبدالعزيز الراجحي اخلريية، ومؤسسة حسن عباس رشبتيل، ومؤسسة احلياة اخلريية. 

المستفيدون حسب نوع الخدمة:

خارطة األثر - المدخالت:
-1-

نسبة الدعم المالي المقدم من أصحاب المصلحة 

- برنامج اإلرشاد واإلصالح األرسي »شورى«.

مسامهات من جهة 
 خريية داعمة

%47

مسامهات وقف 
 احلياة بجمعية املودة

%53

اإلرشاد باملقابلة  واإلصالح44.3%
والتحكيم األرسي  55.7%
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

خارطة األثر - المدخالت:
-2-

صيغة األسئلة المقدمة للمستفيدين:

التحية

السالم عليكم ..
 معاك »نادية التوي«

مجعية املودة للتنمية األرسية 

السؤال  عن نوع اخلدمة

اهلل حيفظك ... ما التغيري 
الذي حدث لديك يف 

حياتك األرسية بعد 
تلقيك لالستشارة األرسية 

باجلمعية؟ 

االستئذان

أللقي  مناسب  الوقت  هل 
خدمات  عن  سؤال  عليك 

اإلرشاد األرسي؟
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

خارطة األثر - النتائج واألدلة:

المرحلة األولى: التغيير المقصود وغير المقصود

التغيريات غري املقصودةالتغيريات املقصودة األطراف املعنية
َمِن الذين سنؤثرعليهم؟ َمِن 

الذين يؤثرون بنا؟
ما التغيري الذي حدث؟

املستفيدون

- أسهمت خدمة اإلرشاد يف استقرار حيايت 
مع أرسيت.

- ساعدت خدمة اإلصالح والتحكيم يف 
التقارب مع رشيكي أو أرسيت.

- حاجة كثري من األرس إىل استمرار برنامج اإلرشاد 
واإلصالح األرسي يف تقديم خدماته للمستفيدين.

- احلاجة إىل الدقة يف توثيق كافة املقابالت اإلرشادية التي 
جتَرى مع املستفيدين.

- احلاجة إىل فتح فروع للربنامج نسبًة لبعد املبنى احلال ي 
عن كثري من املستفيدين.

- الوقت املتاح للمستفيدين لتلقي االستشارة غري كاٍف 
للجلسات اإلرشادية.

- هناك شكوى أن الطرف اآلخر يرفض إجراء املقابالت 
اإلرشادية.

- رضورة مراعاة ظروف املعاقني يف تقديم اخلدمة.
- مل تساعد اخلدمة يف ختفيف املشكلة.

دعم استقرار األرسةعوائل املستفيدين

األفراد )التربعات العامة(
ارتفاع نسبة الرضا واالستمرار يف تقديم 

التربعات

ارتفاع نسبة الرضا واالستمرار يف تقديم الداعمون
الدعم للربنامج

حتسن السمعةمزودو اخلدمة

حتقق اهلدف األسايس من الربنامجوقف احلياة بجمعية املودة
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

المرحلة الثانية: مدخالت ومخرجات االستثمار

الوصفاملخرجاتاملدخالتاألطراف املعنية

َمِن الذين سنؤثر عليهم؟
َمِن الذين يؤثرون بنا؟

ما الذي
 قمنا باستثامره؟

ما قيمة
املخرجات بالعملة

)أرقام فقط(

ملخص عن
األنشطة باألرقام

كيف يمكن أن يصف
صاحب املصلحة التغيري؟

994.932املسامهة املالية الداعمون

2867

ارتفاع نسبة الرضا 
واالستمرار يف تقديم 

الدعم للربنامج

وقف احلياة
1.097.271التكاليف التشغيليةبجمعية املودة 

حتقق اهلدف األسايس
من الربنامج

جمموع القيمة املالية لالستثامر جلميع املستفيدين يف 
2.092.203العام 2017
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

المرحلة الثالثة: مؤشر التغيير حسب العينة

13.2

50.8

%

%

ساعدت خدمة اإلصالح والتحكيم يف التقارب 
مع رشيكي أو أرسيت 
أسهمت خدمة اإلرشاد يف استقرار
حيايت مع أرسيت

املصدرالنسبةالعددنوع التغيرياملؤرش )التغيري(

اتصال 50.8%273إجيايبأسهمت خدمة اإلرشاد يف استقرار حيايت مع أرسيت
هاتفي 

عىل 
املستفيد

13.2%071إجيايبساعدت خدمة اإلصالح والتحكيم يف التقارب مع رشيكي أو أرسيت 

64%344جمموع األثر اإلجيايب
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

مؤشر التغير وفرض الدراسة:
وبناًء عىل هذا التغري اإلجيايب الذي بلغت نسبته 64% وعطًفا عىل فرض الدراسة وهو: هناك تغري إجيايب لدى املستفيدين 

من خدمة اإلرشاد واإلصالح األرسي بنسبة %50.
فإنه يتضح ما ييل: 

1. صحة فرض الدراسة بتحقق التغري اإلجيايب.
2. حتقق التغري اإلجيايب بنسبة أكرب مما كان يتوقعه الباحثون.

املصدرالنسبةالعددنوع التغيرياملؤرش )التغيري(

اتصال 36%194سلبيمل تساعد اخلدمة يف ختفيف املشكلة
هاتفي 

عىل 
املستفيد 36%194جمموع األثر السلبي

مجموع العينة )538 ( فرًدا
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

تعميم مؤشر التغيير على مجموع

المستفيدين من البرنامج في العام 2017م

املخرجاتالنشاطاملدخالت
النتائج

األثر نوع 
التغيري

النسبةالعدد
قيمة تكلفة 

التغيري بالريال

1. مقر تقديم اخلدمة.
2. مدير اإلرشاد واإلصالح 

األرسي.
3. منسقو اإلرشاد..

4. املرشدون واملصلحون.
5. الدعم املايل.

6. نامذج وسجالت العمل.
7. مقابالت هاتفية مع 

العينة. 

اإلرشاد 
واإلصالح 

األرسي 

2867
أرسة

أسهمت خدمة اإلرشاد يف 50.81.062.839%1456إجيايب
استقرار حيايت مع أرسيت

13.2276.171%379إجيايب
ساعدت خدمة اإلصالح 
والتحكيم يف التقارب مع 

رشيكي أو أرسيت 

مل تساعد اخلدمة يف 36753.193%1032سلبي 
ختفيف املشكلة

1002.092.203%2867اإلمجايل
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

النسبة العددنوع التغيري
القيمة املالية 

لالستثامر
كيف تم تعميم مؤشر التغيير؟ 
ملعرفة قيمة االستثامر للتغري اإلجيايب أو السلبي من 

خالل النسبة تم ما ييل: 
القيمة املالية لالستثامر يف العام 2017 × النسبة املئوية 

)حسب نتائج القياس( ÷ 100 

641.339.010%1835التغيري اإلجيايب 

36753193%1032التغيري السلبي

2.092.203جمموع القيمة املالية لالستثامر

ملحوظة:

تم مجع التغري اإلجيايب والتغري السلبي هنا من أجل معرفة إمجايل العدد والنسبة، وكذلك توزيع القيمة املالية لالستثامر 
لكل مؤرش من مؤرشات خدمة اإلرشاد واإلصالح األرسي.
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

تقييم النتائج:
يتم من خالل حتليل األثر تقييم كيفية ترمجة املدخالت واملخرجات إىل نتائج، حيث يرتكز التحليل عىل مبادئ العائد 

االجتامعي عىل االستثامر.
 - املودة  مجعية  من  اخلدمة  عىل  حصلوا  مستفيًدا   )538( من  مكونة  عينة  استطالع  بإجراء  قمنا  التغيري  كمية  ولتحديد 
برنامج اإلرشاد واإلصالح األرسي، حيث أجريت هذه االستطالعات عن طريق االتصال اهلاتفي من خالل طرف ثالث 
)املتطوعون( لضامن دقة النتائج واحليادية يف الطرح، وذلك يف الفرتة من 2018/08/01م إىل 2018/10/25م. حيث 
تم تعميم النتائج عىل مستفيدي العام 2017م، البالغ عددهم )2867(، وقد تم استثامر مبلغ وقدره )2.092.203( 

ريال يف هذا العام. 

حساب األثر: 

تم حساب
قيمة العائد االجتماعي على االستثمار

كما يلي:  

القيمة املالية احلالية للمنافع - القيمة املالية لالستثامر يف عام 2017م

القيمة املالية لالستثامر يف عام 2017م
100=)          (

100)%64( 2.092.203 – 3.431.213
   2.092.203 =

تم استثامر مبلغ قدره )2.092.203( ريال يف برنامج اإلرشاد واإلصالح األرسي يف العام 2017م. 

وكان العائد عىل االستثامر مقابل كل )1( ريال تم رصفه، )1.64( ريال 
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

التوصيات:
تم استخالص التوصيات بناًء عىل املناقشة مع املستفيدين أثناء االتصال اهلاتفي، ومن أهم تلك التوصيات نذكر ما ييل:

1. استمرار برنامج اإلرشاد واإلصالح األرسي يف تقديم خدماته للمستفيدين.
2. رضورة توثيق كافة املقابالت اإلرشادية التي جتَرى مع املستفيدين.

3. دعم موظفي الربامج بدورات إضافية حول مهارات التعامل مع أنامط الشخصيات.
4. معاجلة مشكلة عدم الرد عىل اتصاالت املستفيدين، حيث ذكر بعض املستفيدين أهنم توقفوا عن التواصل بسبب عدم 

الرد عليهم هاتفًيا.
5. فتح فروع للربنامج نسبًة لبعد املبنى احلال ي عن كثري من املستفيدين.

6. منح املستفيدين الوقت الكايف للجلسات اإلرشادية.
7. زيادة عدد املرشدين واملرشدات ملقابالت األعداد املتزايدة من املستفيدين.

8. االلتزام بالدقة يف حتديد املواعيد حيث بعض املستفيدين يتم حتديد موعد هلم ثم ال يتم االلتزام به من قبل اجلمعية.
9. مراعاة ظروف املعاقني يف تقديم اخلدمة.

10. االلتزام بعدم تغيري املرشد أو املرشدة للمستفيد الواحد يف كل مرة إال للرضورة.





دراسة العائد االجتماعي على االستثمار
التدريب والتطوير 

لمشروع تدريب المقبلين والمقبالت على الزواج

أعد هذا املرشوع لتأهيل الشباب والفتيات املقبلني واملقبالت عىل الزواج لبناء أرسة 
أنَّ 95% ممن  املودة  بجمعية  االستقصائية  الدراسات  أوضحت  وقد  آمنة ومستقرة، 
ليشمل  اتسع  املرشوع  بأن  علاًم  مستقرة،  أرسية  حياًة  يعيشون  الدورة  عىل  حصلوا 
دورة  عن  عبارة  واملرشوع  وثقافًيا.  واقتصادًيا  اجتامعًيا  األصعدة  كافة  عىل  األرسة 
مجيع  يف  احلديث  الدورة  وتتناول  تدريبية(،  ساعة   15( أيام   3 ملدة  حماور  بخمسة 
من  تقدم  كام  واالقتصادية،  األرسية،  االجتامعية،  النفسية،  الدينية،  احلياة،  جوانب 
وسائل  عرض  ويتم  املجتمع،  أفراد  حتاكي  املعارص  الواقع  من  حية  جتارب  خالهلا 

التغيري اإلجيايب واإلصالحي لآلباء واألزواج مع إمكانية تطبيقها واالنتفاع هبا.

3
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

النطاق وإشراك أصحاب المصلحة:

العام  الزواج خالل  املقبلني واملقبالت عىل  تدريب  أنشطة  القيمة االجتامعية لالستثامر يف  لتقدير  الدراسة  إجراء  سيتم 
2017م )12( شهًرا، حيث تم تدريب )2.556( مستفيًدا ومستفيدة.

خارطة األثر - المدخالت:
-1-

نسبة الدعم المالي المقدم من أصحاب المصلحة

- مرشوع تدريب املقبلني واملقبالت عىل الزواج .

%0
مساهمات من جهة خيرية داعمة

%100
مساهمات وقف الحياة بجمعية المودة
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

خارطة األثر - المدخالت:
-2-

صيغة األسئلة المقدمة للمستفيدين:

التحية

السالم عليكم ..
معاك »خدجية العفيف«

مجعية املودة للتنمية األرسية

السؤال  عن نوع اخلدمة

- أنت حرضت دورة تدريبية 
تذكر  هل  املودة  بجمعية 
 - موضوعها؟  أو  عنواهنا 
اإلجيايب  التغري  تصف  كيف 
تعاملك  يف  لك  حدث  الذي 
األرسي حسب املهارات التي 

تدربت عليها يف الدورة؟

االستئذان

أللقي  مناسب  الوقت  هل 
خدمة  عن  سؤال  عليك 
التدريب األرسي باجلمعية؟
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

خارطة األثر - النتائج واألدلة:

المرحلة األولى: التغيير المقصود وغير المقصود

التغيريات غري املقصودةالتغيريات املقصودة األطراف املعنية
َمِن الذين سنؤثرعليهم؟ َمِن 

الذين يؤثرون بنا؟
ما التغيري الذي حدث؟

املستفيدون

- التمكن من مهارات احلياة الزوجية اخلمس 
أو بعضها بعد زواجي.

- التمكن من ضبط ميزانية األرسة.
- تطبيق معايري اختيار رشيك احلياة يف 

االختيار.
- التمكن من التعامل مع أهل رشيك حيايت.

- احلاجة إىل التعرف عىل العالقة احلميمة بني الزوجني 
بالتفصيل.

- حاجة املستفيدين إىل حضور الطرف اآلخر معه.
- حاجة بعض املتدربني إىل دورات أخرى بعد الزواج 

املقبلني عىل الزواج.
- تم الطالق بينهام.

- مل يتم الزواج.
- املعلومات ليست جديدة عليه ومكررة.

- عدم حضور الطرف اآلخر للدورة التدريبية أثر سلًبا يف 
حتقيق التغري اإلجيايب.

دعم االستقرار األرسي للزوجني عوائل املستفيدين

األفراد )التربعات العامة(
ارتفاع نسبة الرضا واالستمرار يف تقديم 

التربعات

الداعمون
ارتفاع نسبة الرضا واالستمرار يف تقديم 

الدعم للربنامج
حتسن السمعةمزودو اخلدمة

حتقق اهلدف األسايس من املرشوعوقف احلياة بجمعية املودة
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

المرحلة الثانية: مدخالت ومخرجات االستثمار

الوصفاملخرجاتاملدخالتاألطراف املعنية

َمِن الذين سنؤثر عليهم؟
َمِن الذين يؤثرون بنا؟

ما الذي
 قمنا باستثامره؟

ما قيمة
املخرجات بالعملة

)أرقام فقط(

ملخص عن
األنشطة باألرقام

كيف يمكن أن يصف
صاحب املصلحة التغيري؟

وقف احلياة بجمعية 
حتقق اهلدف األسايس236،9742،556التكاليف التشغيليةاملودة 

من الربنامج
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

المرحلة الثالثة: مؤشر التغيير حسب العينة

املصدرالنسبةالعددنوع التغيرياملؤرش )التغيري(

86%323إجيايبالتمكن من مهارات احلياة الزوجية اخلمس أو بعضها بعد زواجي

اتصال 
هاتفي 

عىل 
املستفيد

7.7%29إجيايبالتمكن من ضبط ميزانية األرسة

0.8%3إجيايبتطبيق معايري اختيار رشيك احلياة يف االختيار

0.5%2إجيايبالتمكن من التعامل مع أهل رشيك حيايت

95%357جمموع األثر اإلجيايب

التمكن من التعامل مع أهل 
رشيك حيايت
تطبيق معايري اختيار رشيك 
احلياة يف االختيار
التمكن من ضبط
ميزانية األرسة
التمكن من مهارات احلياة 
الزوجية اخلمس أو بعضها 
بعد زواجي

7.7

86

0.5

0.8

%

%

%

%
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

مؤشر التغير وفرض الدراسة:
وبناًء عىل هذا التغري اإلجيايب الذي بلغت نسبته 95% وعطًفا عىل فرض الدراسة وهو: هناك تغري إجيايب لدى املستفيدين 

من خدمة التدريب األرسي بنسبة %70. 
فإنه يتضح ما ييل: 

1. صحة فرض الدراسة بتحقق التغري اإلجيايب.
2. حتقق التغري اإلجيايب بنسبة أكرب مما كان يتوقعه الباحثون.

املصدرالنسبةالعددنوع التغيرياملؤرش )التغيري(

1.8%7سلبيتم الطالق بيننا
اتصال 
هاتفي 

عىل 
املستفيد

1.8%7سلبيمل يتم الزواج
1%4سلبياملعلومات ليست جديدة عليه ومكررة

0.3%1سلبيلعدم حضور الطرف اآلخر للدورة التدريبية

5%19جمموع األثر السلبي

مجموع العينة )376( فرًدا

لعدم حضور الطرف اآلخر 
للدورة التدريبية
املعلومات ليست جديدة عليه 
ومكررة

مل يتم
الزواج

تم الطالق
بيننا

1.8

1.8

0.3

1

%

%

%

%
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

تعميم مؤشر التغيير على مجموع

المستفيدين من البرنامج في العام 2017م

املخرجاتالنشاطاملدخالت
النتائج

األثر نوع 
التغيري

النسبةالعدد
قيمة تكلفة 

التغيري بالريال

1. مقر تقديم اخلدمة.
2. مدير التدريب.

3. املتطوعون.
4. احلقيبة التدريبية.

5. الدعم املايل.
6. نامذج وسجالت العمل.

7. مقابالت هاتفية مع 
العينة. 

تدريب 
املقبلني 

واملقبالت 
عىل الزواج 

2.556
متدرًبا 
ومتدربة

86203830%2199إجيايب
التمكن من مهارات

احلياة الزوجية اخلمس
أو بعضها بعد زواجي

التمكن من ضبط7.718277%197إجيايب
ميزانية األرسة

تطبيق معايري اختيار رشيك 0.81925%21إجيايب
احلياة يف االختيار

التمكن من التعامل مع0.51213%14إجيايب
أهل رشيك حيايت

تم الطالق بيننا1.84295%46سلبي
مل يتم الزواج1.84295%46سلبي

املعلومات ليست جديدة12399%25سلبي
عليه ومكررة

عدم حضور الطرف740 0.3%8سلبي
اآلخر للدورة التدريبية

100236.974%376اإلمجايل
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التكلفةالنسبة العددنوع التغيري
التكلفة الكاملة 

لربنامج التدريب
كيف تم تعميم مؤشر التغيير؟ 
ملعرفة قيمة االستثامر للتغري اإلجيايب أو السلبي من 

خالل النسبة تم ما ييل: 
القيمة املالية لالستثامر يف العام 2017 × النسبة املئوية 

)حسب نتائج القياس( ÷ 100

التغيري 
اإلجيايب 

2431%95225.2451813612

التغيري 
السلبي

125%51172995453

236.9741.909.065جمموع القيمة املالية لالستثامر 

ملحوظة:

تم مجع التغري اإلجيايب والتغري السلبي هنا من أجل معرفة إمجايل العدد والنسبة، وكذلك توزيع القيمة املالية لالستثامر 
لكل مؤرش من مؤرشات خدمة التدريب.
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تقييم النتائج:
يتم من خالل حتليل األثر تقييم كيفية ترمجة املدخالت واملخرجات إىل نتائج، حيث يرتكز التحليل عىل مبادئ العائد 

االجتامعي عىل االستثامر.
 – املودة  مجعية  من  اخلدمة  عىل  حصلوا  مستفيًدا   )376( من  مكونة  عينة  استطالع  بإجراء  قمنا  التغيري  كمية  ولتحديد 
من  اهلاتفي  االتصال  طريق  عن  االستطالعات  هذه  أجريت  حيث  الزواج،  عىل  واملقبالت  املقبلني  تدريب  مرشوع 
إىل  2018/08/01م  من  الفرتة  يف  وذلك  الطرح،  يف  واحليادية  النتائج  دقة  لضامن  )املتطوعون(  ثالث  طرف  خالل 
2018/10/25م. حيث تم تعميم النتائج عىل مستفيدي العام 2017م، البالغ عددهم )2556(، وقد تم استثامر مبلغ 

وقدره )1.909.065( ريال يف هذا العام يف برنامج التدريب.

حساب األثر: 

تم حساب
قيمة العائد االجتماعي على االستثمار

كما يلي:  

القيمة املالية احلالية للمنافع - القيمة املالية لالستثامر يف عام 2017م

القيمة املالية لالستثامر يف عام 2017م
100=)          (

100)%95( 1.909.065 – 3.722.677
1.909.065=

تم استثامر مبلغ قدره )236.974( ريال يف برنامج تدريب املقبلني واملقبالت عىل الزواج يف

العام 2017م.  

وكان العائد عىل االستثامر مقابل كل )1( ريال تم رصفه، )1.95( ريال   
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التوصيات:
تم استخالص التوصيات بناًء عىل املناقشة مع املستفيدين أثناء االتصال اهلاتفي، ومن أهم تلك التوصيات نذكر ما ييل:

1. تصميم دورات يف العالقة اخلاصة تكون أكثر إيضاًحا )العالقة احلميمة بني الزوجني(.
2. اختيار مدربني عىل مستوى عاٍل ملعاجلة التفاوت كبري يف مستوى املدربني.

3. إدخال أساليب عملية والتقليل من النظري.
4. وضع آلية إللزام حضور الطرفني مًعا.

5. البعض يطالب بتصميم دورة أخرى بعد الزواج املقبلني عىل الزواج.
6. حتديث املحتوى التدريبي وجتديده.

7. توسعة قاعة التدريب.
8. إضافة حمتوى لفهم املرأة للرجل والعكس.

9. توجيه املدربني بعدم احلياء يف إيضاح املوضوعات احلساسة.





دراسة العائد االجتماعي على االستثمار
لبرنامج البحوث وتطوير األسرة

بناء  يف  وعاملًيا  حملًيا  معتمد  خربة  بيت  لتكون  األرسية   للتنمية  املودة  مجعية  تسعى 
ودراسات  بحوث  إعداد  االسرتاتيجي:  هدفها  خالل  ومن  األرسية،  األبحاث 
وذلك  السعودية،  العربية  اململكة  يف  األرسية  والترشيعات  األنظمة  بناء  يف  تسهم 
وجملس  الشورى  وجملس  العدل  كوزارة  املعنية  احلكومية  اجلهات  مع  بالرشاكة 
نتائج  العمل والتنمية االجتامعية وجملس الشورى، وتستثمر  شؤون األرسة ووزارة 
جتارهبا وممارساهتا يف حتقيق  أفضل عائد للمجتمع  وذلك من خالل إعداد البحوث 
والدراسات االستطالعية األرسية عن طريق املسح امليداين ملختلف القضايا األرسية، 
ولقاءات  عمل  ورش  خالل  من  السعودية  باجلامعات  وتوصياهتا  نتائجها  وتفعيل 
علمية. وكذلك إعداد إصدارات علمية وتوعوية وإرشادية، ودعم الباحثني وطالب 

الدراسات العليا.

4
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قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

النطاق وإشراك أصحاب المصلحة:

سيتم إجراء الدراسة لتقدير القيمة االجتامعية لالستثامر يف أنشطة برنامج البحوث وتطوير األرسة خالل العام 2017م 
)12( شهًرا، حيث تم خدمة )96( باحًثا، واخلدمات هي: )إرشاد واستشارات بحثية 80 باحًثا، تأهيل باحثني وطالب 

دراسات عليا 16(. 

المستفيدون حسب نوع الخدمة:

خارطة األثر - المدخالت:
-1-

نسبة الدعم المالي المقدم من أصحاب المصلحة

– برنامج البحوث وتطوير األرسة.

% 0
مساهمات من جهة خيرية داعمة

% 100
مساهمات وقف الحياة بجمعية المودة

اإلرشاد البحثي تأهيل الباحثني 83.3%
والطالب

16.7%
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SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

خارطة األثر - المدخالت:
-2-

صيغة األسئلة المقدمة للمستفيدين:

التحية

السالم عليكم ..
معاك »نادية التوي«

مجعية املودة للتنمية األرسية

االستئذان

أللقي  مناسب  الوقت  هل 
خدمة  عن  سؤال  عليك 

البحوث األرسية؟

السؤال  عن نوع اخلدمة

- اهلل حيفظك ... ما التغيري الذي حدث لديك بعد حصولك عىل االستشارة البحثية؟ 
- اهلل حيفظك ... ما التغيري الذي حدث لديك بعد حضورك ورشة مهارات البحث العمي؟

- اهلل حيفظك ... ما التغيري الذي حدث لديك بعد استعارتك املراجع العلمية من مكتبة اجلمعية؟
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خارطة األثر - النتائج واألدلة:

المرحلة األولى: التغيير المقصود وغير المقصود

التغيريات غري املقصودةالتغيريات املقصودة األطراف املعنية
َمِن الذين سنؤثرعليهم؟ َمِن 

الذين يؤثرون بنا؟
ما التغيري الذي حدث؟

املستفيدون

- التمكن من توظيف احلقائق واملعلومات 
املتعلقة بالواقع االجتامعي للمطلقات يف 

األداء البحثي.
- حتسن مهارات إعداد التقارير البحثية.
- التمكن من توظيف اإلحصاءات التي 

حصل عليها يف البحث. 
- التمكن من مهارة إعداد االستبيان البحثي.

- زيادة الوعي بكيفية التعامل مع أفراد 
األرسة.

- حتسن املهارات البحثية من خالل ورشة 
البحث العلمي.

ال يوجد

دعم التطور العلمي لألرسةعوائل املستفيدين

األفراد )التربعات العامة(
ارتفاع نسبة الرضا واالستمرار يف تقديم 

التربعات

الداعمون
ارتفاع نسبة الرضا واالستمرار يف تقديم 

الدعم للربنامج
حتسن السمعةمزودو اخلدمة

حتقق اهلدف األسايس من الربنامجوقف احلياة بجمعية املودة
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المرحلة الثانية: مدخالت ومخرجات االستثمار

الوصفاملخرجاتاملدخالتاألطراف املعنية

َمِن الذين سنؤثر عليهم؟
َمِن الذين يؤثرون بنا؟

ما الذي
 قمنا باستثامره؟

ما قيمة
املخرجات بالعملة

)أرقام فقط(

ملخص عن
األنشطة باألرقام

كيف يمكن أن يصف
صاحب املصلحة التغيري؟

وقف احلياة بجمعية 
حتقق اهلدف األسايس من 97.00096التكاليف التشغيليةاملودة 

الربنامج
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المرحلة الثالثة: مؤشر التغيير حسب العينة

املصدرالنسبةالعددنوع التغيرياملؤرش )التغيري(
التمكن من توظيف احلقائق واملعلومات املتعلقة بالواقع االجتامعي للمطلقات

يف األداء البحثي 
3%1إجيايب

اتصال 
هاتفي 

عىل 
املستفيد

3%1إجيايبحتسن مهارات إعداد التقارير البحثية

3%1إجيايبالتمكن من توظيف اإلحصاءات التي حصل عليها يف البحث 

9%3إجيايبالتمكن من مهارة إعداد االستبيان البحثي

9%3إجيايبزيادة الوعي بكيفية التعامل مع أفراد األرسة

66%22إجيايب حتسن املهارات البحثية من خالل ورشة البحث العلمي

94%31جمموع األثر اإلجيايب

حتسن املهارات البحثية من 
خالل ورشة البحث العلمي
زيادة الوعي بكيفية التعامل 
مع أفراد األرسة
التمكن من مهارة إعداد 
االستبيان البحثي

حتسن مهارات إعداد
التقارير البحثية

التمكن من توظيف 
اإلحصاءات التي حصل 
عليها يف البحث 

التمكن من توظيف احلقائق 
واملعلومات املتعلقة بالواقع 
االجتامعي للمطلقات يف 
األداء البحثي 

66 %

9 %

9 %

3 %

3 %

3 %
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مؤشر التغير وفرض الدراسة:
وبناًء عىل هذا التغري اإلجيايب الذي بلغت نسبته 94% وعطًفا عىل فرض الدراسة وهو: هناك تغري إجيايب لدى املستفيدين 

من خدمة البحوث والدراسات األرسية بنسبة 65%. فإنه يتضح ما ييل: 
1. صحة فرض الدراسة بتحقق التغري اإلجيايب.

2. حتقق التغري اإلجيايب بنسبة أكرب مما كان يتوقعه الباحثون.

مجموع العينة )33( فرًدا

املصدرالنسبةالعددنوع التغيرياملؤرش )التغيري(

اتصال 6%2سلبيمل جيد الوقت لقراءة الكتب التي استعارها 
هاتفي 

عىل 
املستفيد 6%2جمموع األثر السلبي
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تعميم مؤشر التغيير على مجموع

المستفيدين من البرنامج في العام 2017م

املخرجاتالنشاطاملدخالت
النتائج

األثر نوع 
التغيري

النسبةالعدد
قيمة تكلفة 

التغيري بالريال

1. مقر تقديم اخلدمة.
2. مدير البحوث وتطوير 

األرسة.
3. املتطوعون.

4. املادة العلمية لورشة 
البحث العلمي.
5. الدعم املايل.

6. نامذج وسجالت العمل.
7. مقابالت هاتفية مع 

العينة. 

البحوث 
وتطوير 
األرسة

96
باحًثا 

وباحثة 

32937%1إجيايب
التمكن من توظيف احلقائق 
واملعلومات املتعلقة بالواقع 

االجتامعي للمطلقات
يف األداء البحثي 

حتسن مهارات إعداد32937%1إجيايب
التقارير البحثية

32937%1إجيايب
التمكن من توظيف 

اإلحصاءات التي حصل
عليها يف البحث 

التمكن من مهارة إعداد 98817%3إجيايب
االستبيان البحثي

زيادة الوعي بكيفية التعامل98817%3إجيايب
مع أفراد األرسة

حتسن املهارات البحثية من 6664678%22إجيايب
خالل ورشة البحث العلمي

مل جيد الوقت لقراءة 65877%2سلبي
الكتب التي استعارها

10097.000%33اإلمجايل



- 61 - 

SROI دراسة العائد االجتماعي على االستثمار

التكلفةالنسبة العددنوع التغيري
التكلفة الكاملة 

لربنامج التدريب
كيف تم تعميم مؤشر التغيير؟ 
ملعرفة قيمة االستثامر للتغري اإلجيايب أو السلبي من 

خالل النسبة تم ما ييل: 
القيمة املالية لالستثامر يف العام 2017 × النسبة املئوية 

)حسب نتائج القياس( ÷ 100

التغيري 
اإلجيايب 

33%9491.123445.062

التغيري 
السلبي

2%65.87728.408

97.000473.470جمموع القيمة املالية لالستثامر 

ملحوظة:

تم مجع التغري اإلجيايب والتغري السلبي هنا من أجل معرفة إمجايل العدد والنسبة، وكذلك توزيع القيمة املالية لالستثامر 
لكل مؤرش من مؤرشات خدمة البحوث وتطوير األرسة. 
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تقييم النتائج:
يتم من خالل حتليل األثر تقييم كيفية ترمجة املدخالت واملخرجات إىل نتائج، حيث يرتكز التحليل عىل مبادئ العائد 

االجتامعي عىل االستثامر.
 - املودة  مجعية  من  اخلدمة  عىل  حصلوا  مستفيًدا   )33( من  مكونة  عينة  استطالع  بإجراء  قمنا  التغيري  كمية  ولتحديد 
برنامج البحوث وتطوير األرسة، حيث أجريت هذه االستطالعات عن طريق االتصال اهلاتفي من خالل طرف ثالث 
2018/10/25م.  إىل  2018/08/01م  من  الفرتة  يف  وذلك  الطرح،  يف  واحليادية  النتائج  دقة  لضامن  )املتطوعون( 
حيث تم تعميم النتائج عىل مستفيدي العام 2017م، البالغ عددهم )96(، وقد تم استثامر مبلغ وقدره )473.470( 

ريال يف هذا العام يف برنامج البحوث. 

حساب األثر: 

)          (

تم حساب
قيمة العائد االجتماعي على االستثمار

كما يلي:  

القيمة املالية احلالية للمنافع - القيمة املالية لالستثامر يف عام 2017م

القيمة املالية لالستثامر يف عام 2017م
100=

100)%94( 473.470 – 918.532
473.470=

تم استثامر مبلغ قدره )97.0000( ريال يف برنامج البحوث وتطوير األرسة يف العام 2017م. 

وكان العائد عىل االستثامر مقابل كل )1( ريال تم رصفه، )1.94( ريال    
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التوصيات:
تم استخالص التوصيات بناًء عىل املناقشة مع املستفيدين أثناء االتصال اهلاتفي، ومن أهم تلك التوصيات نذكر ما ييل:

1. دمج برنامج بحوث وتطوير األرسة ضمن برنامج التدريب.
2. تسمية الربنامج وحدة البحوث والدراسات األرسية.

3. تسمية إدارة التدريب )برنامج التدريب والتطوير األرسي(.
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دراسة العائد االجتماعي
SROI على االستثمار

قياس األثر االجتماعي لخدمات الجمعية

إصدارات المودة

40

Social return on investment




